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 يهخص انثحث

" دور يؼهى انزَاضُاخ فٍ اكتشاف وتًُُح انثزاػح ثٌؼج١ٌّٓ ٚدؼذ ، فٙزث ثٌذقظ دؼٕٛثْثٌقّذ هلل سح     

ػٓ ػذر ػٕجطش ِٕٙج ثٌّذسعز ثالدضذثة١ز، ٚدٚس٘ج ٚلذ صقذعش ف١ٗ  ،"انزَاضُح نذي تاليُذ انًزحهح االتتذائُح

إوضشجف ؽٛثٔخ  عٕٗ ِٚذٜ صأع١ش ٘زٖ ثٌّشفٍز فٟ 23-7ثٌش٠جدٞ فٟ صشى١ً شخظ١ز ثٌطفً فٟ ثٌّشفٍز ِٓ 

 ثٌؼؼف ٚؽٛثٔخ ثٌمٛر فٟ شخظ١ز ثٌطفً ٚوزٌه ِٛثؽٓ ثإلدذثع فٟ شخظ١ضٗ.

وّج صقذعش ػٓ عّجس ٚطفجس ثٌض١ٍّز فٟ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز، ٚػٓ ثٌطش٠مز ثٌّغٍٝ فٟ ثٌضؼجًِ ِؼٗ ٚرٌه    

 ػٓ ؽش٠ك روش خظجةض ّٔٛ ثٌض١ٍّز فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز.

٠ؾخ صٛثفش٘ج فٟ ثٌّؼٍُ ، ِقذدث دؼغ ثٌظفجس ثٌضٟ ٠ٕذغٟ ػٍٝ  ٚوزٌه صُ ثٌقذ٠ظ ػٓ ثٌخظجةض ثٌضٟ   

شد١ز ٚإػذثد ثٌؾ١ً ثٌؾذ٠ذ، ثٌّؼٍُ أْ ٠ضظف دٙج فضٝ ٠ىْٛ لجدسث ػٍٝ إصّجَ ِج أعٕذ إ١ٌٗ ِٓ ِّٙز ػظ١ّز فٟ ص

ذ ثٌزٞ صأًِ ثألِز أْ صشثٖ وّج وجٔش صقٍُ دٗ ٚصٕضظش أْ صشٜ ف١ٗ عّشر ثٌؾٙ ّٟؼ١ٍثٌضٚثٌز٠ٓ ٠ّغٍْٛ ثٌّخشػ 

 ٚثٌضؼخ.

 ٚفٟ ثٌخضجَ صُ روش دؼغ ثٌٕضجةؼ ٌٙزث ثٌذقظ، عُ دؼغ ثٌضٛط١جس ثٌضٟ ٠ٛطٟ دٙج ثٌذقظ . 

ثالعضذالي  -ثإلعضشثص١ؾ١زثٌىفجءر -ثٌطاللز ثإلؽشثة١ز -ثٌفُٙ ثإلدسثوٟ -ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز انكهًاخ انًفتاحُح:

 . ثإلٔضجؽ١زث١ٌّٛي -ثٌضى١١فٟ

 

 

 



 
 

 

The Summary 

   Praise to Allah, lord of the world , This research entitled: The role of 

mathematics in the discovery and development of ingenuity in mathematics in 

primary pupils. And I have talked in several elements such as primary schools , 

and their role of leaders in forming a child's personality at the age of 6 to 12 years, 

and the impact of this stages in the discovery of weaknesses and strengths in the 

child's personality  as well as aspects of creativity in his personality. 

    As I have talked about the students in the primary , and the best way to deal with 

him by mentioning the properties of pupil growth at this stage. 

   Likewise, I discussed about characteristics that must be provided in the teacher, 

determining some of the teacher should possess in order to be able completed the 

great  task assigned to him in raising and preparing the new generation: The ones 

who represent the outcomes of education the nation hopes will be as it hope, and 

expect to see them in the best fruits of her efforts. 

 In conclusion, the results of the research are mentioned, and then some 

recommendations that the research has been recommended.  

  keywords: Mathematical prowess, Conceptual understanding ,  Procedural 

fluency, strategic competence ,Adaptive reasoning, productive disposition . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  يقذيح انثحث 

ٚصٕشتز  ُؼ١ٍثٌضػٍٝ لذس أفالِٕج ٌّغضمذً دالدٔج، فّّٙز  ُؼ١ٌٍٍضقٍُ أْ ّٔضٍه فٟ دالدٔج ِخشؽجس ٠ ؽ١ّؼٕج   

أْ دال ثٔمطجع ، ٚأْ ٔذقظ دال صٛلف، ٚأْ ٔؼًّ ؽج٘ذ٠ٓ دال  ٕجػ١ٍؽ١ً ؽذ٠ذ ١ٌغش دجألِش ث١ٌٙٓ، ٟٚ٘ صقضُ 

أفؼً ثٌّخشؽجس ثٌّّىٕز ثٌضٟ صؼط١ٕج أؽ١جال لجدسر ػٍٝ صمذَ دالدٔج ِٚؾضّؼجصٕج ،  ُؼ١ٍثٌضصؼخ، فضٝ ٔضخز ِٓ 

 ٚٔٙؼز ثألِز ٔٙؼز ػ١ٍّز ٚثؽضّجػ١ز ٚفؼجس٠ز.

، ٠ٚذذأ ثٌضقؼ١ش ٌٙزث ثٌٙذف ثٌّمذط ثٌٕذ١ً ٌٍضال١ِز٠ذذأ ثٌضقؼ١ش ٌٙزث ثٌٙذف ثٌؼظ١ُ دذث٠ز ِٓ ثٌغٓ ثٌّذىشر 

صُٙ ، ٚصٛؽ١ُٙٙ، ذجسر ػٓ أفذط ثٌطشق ؽشق ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ، ِٚغجػذدضذثة١ز، ٚ٘ٛ ػِٓ دذث٠ز ثٌّشفٍز ثال

 ال ع١ّج ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز. أدثةُٙٚثوضشجف ِٛث٘ذُٙ، ٚثظٙجس ؽٛثٔخ ثٌذشثػز فٟ 

ِض١ّضر، فٟٙ  ١ّزؼ١ٍصفجٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٟ٘ ثٌّفَٙٛ ثٌقذ٠ظ ٚثألعٍٛح ثٌؾذ٠ذ ثٌزٞ ٠ؼّٓ ٌٕج ِخشؽجس 

دأدؼجد٘ج ثٌخّغز ، ٚدطشق إ٠ظجٌٙج ٌٍضال١ِز ، ٌٚضال١ِز ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ػٍٝ ٚؽٗ ثٌخظٛص، صقضجػ إٌٝ 

 ٔشؾ ٚفؼجي . ُؼ١ٍصِٕظّز، ٚصقضجػ إٌٝ  ١ّزؼ١ٍصػٕج٠ز وذ١شر ٚث٘ضّجَ، ٚصقضجػ إٌٝ ػ١ٍّز 

إال أْ ثٌّؼٍُ ٠ّغً ثٌّشىً ٌشخظ١ز  ١ّزؼ١ٍثٌض٠ظً ثٌّقً ٘ٛ ثٌؼجًِ ثألُ٘، سغُ أْ ثٌض١ٍّز ٘ٛ ِقٛس ثٌؼ١ٍّز 

ٚصشدٟ ، ٠ٚظً ثٌّؼٍُ ٘ٛ  صٕشبثٌضٟ صشثلخ ٚصالفع، ٚ٘ٛ ثدثر ثٌذٌٚز ثٌضٟ ثٌض١ٍّز، ٠ٚظً ثٌّؼٍُ ٘ٛ ػ١ٓ ثألِز 

 ثٌّغؤٚي ػٓ ؽٛدر ثٌّٕضؼ ثٌؾذ٠ذ ِٓ أدٕجء ثألِز ٚفٍّز ٌٛثةٙج.

١ّ٘ز دّىجْ، ٚف١ّٕج ٔضىٍُ ػٓ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ِٓ ثأل ١ّزؼ١ٍثٌضال ٠خفٝ ػٍٝ أفذ أْ دٚس ثٌّؼٍُ فٟ ثٌؼ١ٍّز  

ٚغ١ش٘ج فئٕٔج ٔؼٍُ أْ ٌٍّؼٍُ دٚسٖ ثألوذش فٟ ٚػغ ثٌؾ١ً ثٌؾذ٠ذ ػٍٝ ِغجسٖ ثٌظق١ـ، ف١ضٛؽخ ػٍٝ ثٌّؼٍُ 

ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ، وّج ٠ٕذغٟ ػٍٝ ثٌذٌٚز أْ صٌٛٝ ؽً إ٘ضّجِجصٙج دجٌّؼٍُ فٟ  ثٌضؼ١ٍّٟثٌم١جَ دذٚسٖ ثٌضشدٛٞ ٚ

 فضٝ ٠غضط١غ ثٌم١جَ دّّٙضٗ ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ. سفغ إِىج١ٔجصٗ ثٌؼ١ٍّز ٚث١ٌّٕٙز ، ٚفٟأدثةٗصقغ١ٓ 

فٟ ٘زث ثٌذقظ ٔذ١ٓ ِج١٘ز ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٚدٚس ثٌّؼٍُ فٟ ثوضشجف ٚص١ّٕز ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٌذٜ صال١ِز 

 ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز وّج ٔذ١ٓ خظجةض ٘زٖ ثٌّشفٍز ٚخظجةض ثٌضال١ِز ف١ٙج.

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 ػُاصز انثحث

  :انًذرسح االتتذائُح 

 :خصائص انًُى نذي تاليُذ انًذرسح االتتذائُح 

 :ياهُح انثزاػح انزَاضُح 

 :األتؼاد األساسُح نهثزاػح انزَاضُح 

 ًَصثح انطانة تارػا فٍ انزَاضُاخ؟  يت 

 يٍ هى انطالب انثارػىٌ فٍ انزَاضُاخ ؟ 

 ياهٍ فىائذ تًُُح انثزاػح انزَاضُح؟ 

  يىهثح فطزَح أو اَها يهاراخ ًَكٍ تؼهًها و تًُُتها ؟هم انثزاػح انزَاضُح 

 :ِدور انًؼهى فٍ تًُُح انثزاػح انزَاضُح نذي تاليُذ 

 كُف تًًُ انثزاػح انزَاضُح نذي انتاليُذ؟ 

a)  :انتؼهى انفؼال واالجزاءاخ انزَاضُح انجذَذج 

b) :تذل جهذ أقم يٍ أجم انتذكز نهًؼهىيح 

c)  ٍانزَاضُاخ :سَادج انحفظ واالستزجاع وانتحصُم ف 

d) :تؼشَش قذراخ حم انًشكالخ انزَاضُح 

e) : تحسٍُ االتجاهاخ وانًُىل وانًؼتقذاخ َحى انزَاضُاخ 

 :خصائص َجة تىافزها فٍ انًؼهى 

 :انُتائج 

  :انتىصُاخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :انًذرسح االتتذائُح 

، عٕٗ ٚرٌه دجٌٕغذز ٌؾ١ّغ دٍذثْ ثٌؼجٌُ ثٌؼشدٟ  23 -7ٟ٘ صٍه ثٌّذسعز ثٌضٟ صؼجٌؼ ثٌضال١ِز دجٌضشد١ز ِٓ عٓ 

ثالدضذثةٟ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ فٟ لّز أ٠ٌٛٚجس ٚث٘ضّجِجس وً أِز صغؼٝ إٌٝ صقم١ك ثٌضمذَ ٚثٌشلٟ  ثٌضؼ١ٍُإْ 

ٚػٍٝ فغخ ٔؾجؿ وً ِذسعز ِٓ ثٌّذثسط ثالدضذثة١ز فٟ أدثء دٚس٘ج ٚثصّجَ ِّٙضٙج ٠ضٛلف  ٚٔٙؼز شؼذٙج،

ِغضمذً ٘زٖ ثألُِ إٌٝ فذ وذ١ش، ِٚٓ ٘زث ثٌّٕطٍك ٠ؾخ أْ ٠ٌٟٛ أٌٟٚ ثألِش دجٌغ ث٘ضّجُِٙ دجٌّشفٍز ثالدضذثة١ز 

ثوضشجف ِٙجسثس ٚ ُؼ١ٍٚصػٍٝ ٚؽٗ ثٌخظٛص ، ٚدٕٛػ١ز ثٌّقضٜٛ ثٌزٞ ٠مذَ ٌٙزٖ ثٌّشفٍز ِٓ صشد١ز 

ثالدضذثةٟ ٘ٛ ثألعجط ثٌزٞ  ثٌضؼ١ٍُٚص١ّٕضٙج ِٚؼجٌؾز وً ِج ٠ّىٓ أْ ٠ٛثؽٗ ثٌضال١ِز فٟ صٍه ثٌّشفٍز ، ف١ظ أْ 

ثالدضذثةٟ ٠مذَ ثٌخطٛر ثألٌٚٝ ٌضشد١ز ثٌطفً ٚصٕشتضٗ  ثٌضؼ١ٍُ( ، ٚوزٌه فجْ 2ثألخشٜ ) ثٌضؼ١ٍُِشثفً  ٗػ١ٍصمَٛ 

 .ٚثالصد٘جسمذَ ٚثٌشلٟ صٕشتز ِمظٛدر، صؼٛد ػٍٝ ِؾضّؼٗ دجٌض

ٟ صظٙش ؽ١ٍجً فٟ صٍه ثٌّشفٍز ، فئْ وً دٌٚز ضٚٔظشثً ٌٛؽٛد فتز ِٓ ثطقجح ثٌّٛث٘خ ٚثٌمذسثس ثٌؼج١ٌز ٚثٌ  

صغؼٝ إٌٝ ػشٚسر ثوضشجف ثٌّٛ٘ٛد١ٓ فٟ ؽ١ّغ ثٌّؾجالس ِٓ دذث٠ز صٍه ثٌّشفٍز ثٌّضمذِز ِٓ أػّجسُ٘ ، 

ف١ظ صمذَ ٌُٙ سػج٠ز خجطز ٌض١ّٕز ِٛث٘ذُٙ ٚصٛؽ١ٙٙج، ِغ ثصجفز ثٌفشص ٌُٙ فٟ ِؾجالس ٔذٛغُٙ ٚصفٛلُٙ ، 

ثٌخجطز دُٙ ٚصمذ٠ُ ثٌّضث٠ج ثٌّشؾؼز ٌُٙ ، ٚعجةً ثوضشجفُٙ ٚصظ١ُّ ثٌذشثِؼ  ِغ ل١جَ ثٌؾٙجس ثٌّخضظز دٛػغ

ِغ صٛف١ش ٚعجةً ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ٌالعضفجدر ِٓ لذسثصُٙ ِٚٛث٘ذُٙ، ٚوزٌه ٠ؾخ أ٠ؼج ثٌضشو١ض ػٍٝ صشد١ز رٚق 

ز ثٌضٟ ٠ّىٓ ثٌطجٌخ ثٌذذ٠ؼٟ ٚصؼٙذ ٔشجؽٗ ثالدضىجسٞ ٚص١ّٕز ثٌؼًّ ث١ٌذٚٞ ٌذ٠ُٙ ف١ظ أٔٗ أفذ ثٌّٙجسثس ثٌٙجِ

 صط٠ٛش٘ج ٚسػج٠ضٙج ٌذٜ ثٌضال١ِز ثٌز٠ٓ ٠ضّضؼْٛ دجٌٕشجؽ ٚث١ًٌّ إٌٝ ثٌقشوز خظٛطج فٟ صٍه ثٌّشفٍز .

ثالدضذثةٟ دٚسٖ ثٌُّٙ فٟ ثٌىشف ٚثٌضؼشف ػٍٝ ١ِّضثس ثٌطالح ٚػٍٝ  ُؼ١ٌٍٍض٠ٚشٜ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌضشد١٠ٛٓ أْ  

سػج٠ضُٙ فٟ صٍه ثٌفضشر ٠ؼضذش ٘ٛ ثٌشوٓ ثٌزٞ ٠ؾخ أْ ِٛث٘ذُٙ ٚلذسثصُٙ ثٌضٟ ٠ضّضؼْٛ دٙج، ٚأْ ثال٘ضّجَ دُٙ ٚ

صشوٓ إ١ٌٗ وً ثٌذٚي ثٌضٟ صغؼٝ إٌٝ صمذ٠ُ ِغضمذً أفؼً صقمك ِٓ خالٌٗ وً أ٘ذثفٙج ثٌؼجِز ٚثٌضٟ ػٍٝ سأعٙج 

٠ٕٚذغٟ ثال٘ضّجَ دئػذثد ٚصأ١ً٘ ٘زث ثٌض١ٍّز ١ٌمَٛ دذٚسٖ ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ فٟ  سلٟ ثٌّؾضّغ ٚصط٠ٛشٖ ٚصمذِٗ.

 ثٌزٞ ع١ظذـ ف١ٗ ٘ٛ ثٌّغؤٚي ػٓ ٚؽٕٗ . ثٌّغضمذً؛ 

وّج ٠ؾخ أ٠ؼجً صأ١ً٘ ثٌّؼٍُ ٚص١ّٕضٗ أوجد١ّ٠جً ٚصشد٠ٛجً، دق١ظ ٠ضُ ٌٗ صٛف١ش وً ثإلِىجٔجس ٚثٌٛعجةً ثٌضٟ صّىٕٗ  

ٚوزٌه صمذ٠ُ ثٌّضجدؼز ٚثٌضشؾ١غ ٌٍطالح ػٍٝ أوًّ  ثٌضؼ١ٍِّٟٓ ثٌم١جَ دذٚسٖ ثٌضٛؽ١ٟٙ ٚثالسشجدٞ ٚثٌضشدٛٞ ٚ

 ؽٗ.ٚ

ٚوزٌه فئْ ثٌذٌٚز ِطجٌذز دجال٘ضّجَ دجٌّؼٍُ ِٚغجػذصٗ فٟ ِٛثطٍز صمذِٗ ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ ٚدجٌطش٠مز     

 .(3)ثٌظق١قز ثٌٕجفؼز ٌّغضمذً ثٌضال١ِز ِٚغضمذً ِؾضّؼُٙ ٚأِضُٙ فٟ ؽ١ّغ ثٌّؾجالس

  :خصائص انًُى نذي طالب انًزحهح االتتذائُح 

 ث٢ٚٔز ز أْ صّؼٓ ثٌضشو١ض فٟ ٘زث ثألِش، ٚلذ صُ دجٌفؼً فٟز، ٚػٍٝ ثٌضشد١ثٌضؼ١ّ١ٍثٌض١ٍّز ٘ٛ ِقٛس ثٌؼ١ٍّز 

ثألخ١شر ثٌضشو١ض ػٍٝ رٌه، ٌزث فئْ خظجةض ثٌّٕٛ ِّٙز ألْ ثالِز ال صغضط١غ أْ صضؼجًِ ِغ أؽ١جٌٙج إال ِٓ 

خالي ثٌضؼشف ػٍٝ خظجةض وً ِشفٍز ِٓ ِشثفً أػّجس أؽ١جٌٙج، فجٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ٟ٘ صٍه ثٌّشفٍز ثٌضٟ 

فضٝ عٓ ثٌغج١ٔز ػشش، ٟٚ٘ صذذأ صّضذ ِٓ ِشفٍز ثٌطفٌٛز ثٌٛعطٝ ٚثٌطفٌٛز ثٌّضأخشر ِٓ عٓ ثٌغجدعز ٚ

٠ٚضُ ثٌضشو١ض خالي ٘زٖ ثٌّشفٍز ػٍٝ ثصمجْ دذخٛي ثٌض١ٍّز ثٌٝ ثٌّذسعز ثالدضذثة١ز ٚصٕضٟٙ دٕٙج٠ز ٘زٖ ثٌّشفٍز، 

ٚثٌضٛثطً ِغ  ثٌّٙجسثس ثالعجع١ز ثٌضٟ ٠قضجػ ث١ٌٙج ثٌض١ٍّز، ٟٚ٘ ثٌّٙجسثس ثٌالصِز ٌٍمشثءر ٚثٌىضجدز ٚثٌقغجح

 (. 4ث٢خش٠ٓ)

 

 



 
 ثٌطفً فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز دّج ٠ٍٟ;٠ض١ّض 

 .ثٌذغجؽز ٚػذَ ثٌضىٍف 

 .ٌٗثٌضٍمجة١ز فٟ سدٚد أفؼج 

 .ِٗ٠مً ث٘ضّجِٗ دّظٙشٖ ثٌخجسؽٟ ٕٚ٘ذث 

 .٠ض١ّض دجٌقشوز ٚثٌٕشجؽ 

 .ٗ٠مً ث٘ضّجِٗ دؾجرد١ض 

 .ٓ٠قضجػ ٌّغجػذر ث٢خش٠ 

 .٠قضجػ إٌٝ ثٌّشثلذز ثٌّضٛثطٍز 

 خ أْ ٔمغُ ثٌّٕٛ ٌّج ٠ٍٟ; ٌٚضٕجٚي خظجةض ثٌّٕٛ ٌٍض١ٍّز فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ؾ

 :ًٍانًُى انجس 

؛ ٌىٕٗ ِغضّش دجٔضظجَ، وّج أْ ٘زٖ ثٌّشفٍز أ٠ؼجَ صض١ّض ِضذجؽبصض١ّض ٘زٖ ثٌّشفٍز دأْ ِؼذي ثٌّٕٛ ف١ٙج ٠ىْٛ 

د١ًّ ثٌض١ٍّز إٌٝ ثٌقشوز ثٌّغضّشر دْٚ صؼخ، ٠ٚض١ّض أ٠ؼج دجٌمذسر ػٍٝ صقًّ ثٌضؼخ ٚػٍٝ ثٌٕشجؽ ثٌّغضّش، 

ِشغٛال دجٌٍؼخ ؽٛثي ث١ٌَٛ ال ٠ٛلفٗ ػٓ ثٌٍؼخ إال ثٌقجؽجس ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ِٓ ف١ظ أْ ؽفً ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ظً 

 طش أٚ ٔقٛ رٌه.ؽٛع أٚ ػ

ٚػٍٝ ثٌّشعز أْ صغضغً فجٌز ثٌٕشجؽ ٘زٖ ػٕذ ثٌض١ٍّز ، ٚرٌه دض٠جدر ثألٔشطز ثٌّمظٛد ثٌضٟ صّٕٟ ثٌض١ٍّز 

ٚصىضشف ِٛث٘ذٗ ٚصض٠ذ ِٓ لذسثصٗ، وّج ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ أْ ٠ضؼشف ػٍٝ ؽٛثٔخ ثإلدذثع ٌذٜ ثٌض١ٍّز، ٠ٚىضشف 

 وزٌه ُِٕٙ ثٌضال١ِز ثٌّٛ٘ٛد١ٓ فٟ شضٝ ثٌّؾجالس.

 ًُى انحسٍ وانحزكٍ:ان 

ٚٔشجؽ صثةذ، ٌٚزث فئْ فٟ صٍه ثٌّشفٍز صّٕٛ ثٌّٙجسثس ٠ىْٛ ٌذٜ ص١ٍّز ٘زٖ ثٌّشفٍز ؽجلز وذ١شر صثةذر، 

ثألِش صىْٛ وذ١شر، ٚصىْٛ ِظجفذز  دجداثٌّطٍٛدز فٟ ثٌىضجدز ٚثٌمشثءر ٚثٌشعُ، ٠ٚالفع أٔٓ ثٌىضجدز فٟ 

ىٍف دٙج ثٌض١ٍّز فٟ ثٌىضجدز ٚثٌشعُ ٚرٌه دغذخ طؼٛدز دقشوجس صثةذر ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ ػذَ ثصمجْ ثٌّٙجَ ثٌضٟ ٠

ثالِغجن دجٌمٍُ، ٚوزٌه دغذخ طؼٛدز ثٌغ١طشر ػٍٝ ثٌض١ٍّز ٚإ٠ظجٌٗ إٌٝ فجٌز ثٌضشو١ض ثٌضٟ دٙج ٠غضط١غ ثٔؾجص 

، ٠ٚغضط١غ ثٌض١ٍّز ثالِغجن دجٌمٍُ ٌضثةذرفٟ ِٕضظف ٘زٖ ثٌّشفٍز صخضفٟ ثٌقشوز ث ذٚدجٌضقذ٠ِّٙضٗ، دؼذ رٌه 

٠ٚغضط١غ ثٌض١ٍّز ثٌىضجدز ٚثٌشعُ ٚثٌمشثءر ٚثٌضزوش ؽ١ذثً ػٓ ؽش٠ك ثٌفُٙ، فئدسثوٗ ٌٍى١ٍجس ٠ضّشٝ ِغ ؽ١ذثً، 

  ثٌمذسثس ثٌضٟ ٚؽٙٗ هللا صؼجٌٝ ٌٙج ف١ضؼٍُ ثٌٍغز ٚثٌقغجح ٠ٚغضط١غ سدؾ ثألش١جء دذؼؼٙج. 

 :ٍانًُى انؼقهٍ و انًؼزف 

ّٕٛ ثٌؼمٍٟ ثٌغش٠غ، ٚفٟ ٔٙج٠ز ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ظً ع ػٍٝ ثٌطفً ثٌأِج ػٓ ثٌّٕٛ ثٌؼمٍٟ فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ف١الف

ً إٌٝ ٔظف ثِىج١ٔجس ّٔٛ روجءٖ دجٌّغضمذً، ٚصضىْٛ ٌذ٠ٗ ثٌمذسثس ثٌخجطز ِغً ثٌزوجء ٚثٌمذسثس  ثٌطفً صمش٠ذج

 ثٌؼم١ٍز ثٌؼجِز.

ْٛ ِٓ أِج ػٓ ثٌضزوش ف١الفع أٔٗ ٠ّٕٛ ِٓ ثٌضزوش ث٢ٌٟ إٌٝ ثٌضزوش ٚثٌفُٙ، ٠ٚذذأ ِٓ دذث٠ز ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ٚى 

ثٌضفى١ش ٔٛع ثٌضفى١ش ثٌقغٟ، ٠ٚغضّش فٟ ثٌّٕٛ ؽٛثي ٘زٖ ثٌّشفٍز فضٝ ٠ُظٙش فٟ ٔٙج٠ضٙج لذسر ثٌطفً ػٍٝ 

ثٌّؾشد ثٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّذسوجس ثٌى١ٍز ٠ٚغضط١غ ثعضخذثَ ثٌمذسثس ثٌؼم١ٍز وجٌضزوش ٚثٌضفى١ش 

 .(5)ٚثٌخ١جيثٌٛثلغ  ْ لجدسثً ػٍٝ ثٌض١١ّض د١ٓدشىً أفؼً ِٓ صٞ لذً ، ٠ٚىٛ



 
 :ٌانًُى انهغى 

٠ّٕٛ دأعشع ِج ٠ّىٓ ٌذسؽز ٚدجٌٕغذز ٌٍّٕٛ ثٌٍغٛٞ فٙٛ أ٠ؼجً ٠ّٕٛ دشىً عش٠غ، ف١ظ أْ صؼٍُ ثٌطفً ٌٍغضٗ ثألَ 

أٔٗ ال ٠ؼجدٌٗ صؼٍُ أٞ شٟء آخش، ٚفٟ ٔٙج٠ز ثٌّشفٍز ٠ذذأ ثٌطفً فٟ ثعضخذثَ ثٌؾًّ ثٌمظ١شر ٚثٌذل١مز، ٠ٚىْٛ 

  .ثٌّٕجلشزٌذ٠ٗ ثٌمذسر ػٍٝ ثٌضؼذ١ش دشىً أفؼً، وّج ٠ّىٕٗ 

 :ٍانًُى االَفؼان 

ُ ؼٍىثٌغذجس ٚثالعضمشثس ثالٔفؼجٌٟ ، ٠ضُ فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ص ٔق٠ٛالفع ثٌضذسػ فٟ ثٌّٕٛ خالي ٘زٖ ثٌّشفٍز 

ٚال دذ ِٓ صذس٠ذُٙ ػٍٝ و١ف١ز ػذؾ ثٌضال١ِز و١ف١ز ثشذجع سغذجصُٙ ٚفجؽجصُٙ دطش٠مز دٕجءر دؼ١ذثً ػٓ ثٌغؼخ، 

دٙج فٟ دذث٠ز ٘زٖ  ٠ضظفثٌٕفظ ٚثٌّشجػش، ف١ضُ صذس٠ذٗ صذس٠ؾ١ج ػٍٝ ثٌضخٍض ِٓ ٘زٖ ثٌظفجس ثٌضٟ وجْ 

 ٚفٟ ٔٙج٠ز ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ضُ ثٌضخٍض ِٓ ػجدثس ثٌطفٌٛز ٠ٚشؼش ثٌض١ٍّز دأٔٗ لذ وذش. ، ثٌّشفٍز

 :ٍانًُى االجتًاػ 

ف١ظ ٠ٕضمً ثٌطفً  ِٓ وجةٓ فِجْ شأٔٗ شأْ ثٌّٕٛ ثٌٍغٛٞ، ف١ظ أٔٗ ٠ّٕٛ عش٠ؼجً،  ثالؽضّجػٟٚأِج ػٓ ثٌّٕٛ   

فٟ ؽّجػز ثؽضّجػ١ز صضأٌف ِٓ ألشثْ  ِضّشوض فٛي رثصٗ أٔجٟٔ دثةُ ثٌظشثع إٌٝ وجةٓ ِضؼجْٚ ٚػؼٛ ِضٛثفك

فٟ ٔفظ عٕٗ، ٚٔؾذ أٔٗ ١ّ٠ً إٌٝ صى٠ٛٓ ؽّجػجس أعٕجء ثٌٍؼخ ِٓ ألشثٔٗ ، ٚدجٌضذس٠ؼ ٠ذذأ فٟ صى٠ٛٓ طذثلجس 

ِغ ث٢خش٠ٓ، ٚوزٌه ٠ذذأ فٟ صؼٍُ دؼغ ثٌظفجس ِٓ أطذلجةٗ ثٌز٠ٓ ٠شجسوٖٛ ثٌٍؼخ، أِج فٟ ٔٙج٠ز ٘زٖ 

خش٠ٓ ػٍٝ أشذٖ ، وّج ٠ذذأ ثٌضفجػً ٚثٌضٕجفظ ٚثٌٛالء ٚثٌضّجعه، ٠ٚضُ صؼٍُ ثٌّشفٍز ٠ىْٛ صفجػً ثٌضال١ِز ِغ ث٢

 ثفضشثَ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌمٛثػذ ثالؽضّجػ١ز ٚصطذ١مٙج.  

 ياهُح انثزاػح انزَاضُح: .1

صُ ثٌضشو١ض ػٍٝ  -ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ِفَٙٛ فذ٠ظ ٚ٘ٛ ٠ؼضذش أفذ ِخشؽجس ثٌضؼٍُ ثٌّضٛلؼز ٌّجدر ثٌش٠جػ١جس

ٟٚ٘ صذذأ دجٌضذس٠ظ ثٌٕشؾ ٚثٌفؼجي  –ثٌش٠جػ١ز دٙزث ثٌشىً فٟ دذث٠جس ثٌمشْ ثٌقجدٞ ٚثٌؼشش٠ٓ ِفَٙٛ ثٌذشثػز 

ففٟ ثٌٕظف ثألٚي ٌٍمشْ ثٌقجدٞ ٚثٌؼشش٠ٓ صُ صؼش٠فٙج ػٍٝ أٔٙج "  .در ثٌش٠جػ١جس فٟ ثٌفظٛي ثٌذسثع١زٌّج

 ثٌغٌٙٛز فٟ إؽشثء ثٌؼ١ٍّجس ثٌش٠جػ١ز " .

شْ أوذس فشوز ثٌضط٠ٛش ثٌضٟ صغضٕذ ػٍٝ ثٌّؼج١٠ش أْ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز د١ّٕج فٟ ثٌٕظف ثٌغجٟٔ ِٓ ٔفظ ثٌم   

 "٠ؾخ أْ صشوض ػٍٝ فً ثٌّشىالس ٚػٍٝ ثالعضذالي ثٌش٠جػٟ " .

ٚفذ٠غجً، فظٟ ِفَٙٛ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز دجٌىغ١ش ِٓ ثال٘ضّجَ ػٍٝ ثػضذجس أٔٗ ِفَٙٛ فذ٠ظ ٚػٍٝ ثػضذجس أٔٗ  

خالي ثٌفضشر ثٌقج١ٌز  ثٌضؼ١ٍُصقغ١ٓ ِخشؽجس  ٚدجٌضجٌٟثٌش٠جػ١جس  ِجدرثصؾجٖ ؽذ٠ذ ٌضط٠ٛش ٚصٕظ١ُ صذس٠ظ 

 (. 6ٚثٌفضشثس ثٌضج١ٌز)

 األتؼاد األساسُح نهثزاػح انزَاضُح: .2

، ٟٚ٘ ػذجسر ػٓ ضقمك ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ِٓ خالٌٙج؛ ٚثٌضٟ صز أدؼجد أعجع١ز ٌٍذشثػز ثٌش٠جػ١زٕ٘جن خّغ

 دؼغ ثٌضظشفجس ٚثٌغٍٛو١جس ث١ِٛ١ٌز ٚثٌضٟ ٠ظٙش٘ج ثٌطالح رٚٞ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٚ٘زٖ ثألدؼجد ٟ٘; 

  ( ٍانفهى اإلدراكConceptual understanding:) 

ثٌذؼذ ثألٚي ِٓ أدؼجد ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٘ٛ ثٌفُٙ ثإلدسثوٟ ٌٍش٠جػ١جس، ٚ٘زث ثٌذؼذ ٠ؼىظ ِذٞ لذسر ثٌض١ٍّز 

ز ٚثٌق١جص١ز، ٚثٌضٟ صضؼّٓ صطذ١ك ٚثع ٌٍّفَٙٛ ثٌش٠جػٟ ِٓ ثٌضؼ١ّ١ٍػٍٝ ثالعضذالي ثٌش٠جػٟ فٟ ثٌّٛثلف 

٠غضط١غ ثٌضال١ِز أْ ٠ٕمٍٛث ِؼجسفُٙ  ٚػاللجصٗ ٚثٌضّغ١الس ٌىً ِٕٙج، ِٚٓ خالي ٘زث ثٌذؼذف١ظ صؼش٠فجصٗ 

ثٌش٠جػ١ز إٌٝ ع١جق ؽذ٠ذ ِٚٛثلف س٠جػ١ز ؽذ٠ذر دٙذف ث٠ؾجد فٍٛي ٌّشىالس س٠جػ١ز ؽذ٠ذر، ٠ٚؼضذش ٘زث 

ز ثأل١ٌٚز ، ثٌضؼ١ّ١ٍثٌٕمً ٌٍّؼشفز ثٌش٠جػ١ز أٚي ػالِجس ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٌذٜ ثٌض١ٍّز خظٛطجً فٟ ثٌّشثفً 

، ٚفٟ وً ُؼ١ٌٍٍضشة١ظ ٘ٛ ثٌٙذف ثٌ  -١ٌظ فٟ ِجدر ثٌش٠جػ١جس ٚفذ٘ج  -ً ػجَوّج أْ ٘زث ثٌٕمً ٌٍّؼجسف دشى

 أِجوٓ ثٌؼًّ. 

 



 
 

 ( انطالقح اإلجزائُحProcedural fluency:) 

ثٌمذسر ثٌطاللز ثإلؽشثة١ز ٟٚ٘ ثٌذؼذ ثٌغجٟٔ ٌٍذشثػز ثٌش٠جػ١ز، ٚلذ صُ صؼش٠ف ثٌطاللز ثإلؽشثة١ز ػٍٝ أٔٙج ; " 

ػٍٝ صطذ١ك ثإلؽشثءثس ثٌش٠جػ١ز دذلز ٚوفجءر ِٚشٚٔز دٙذف ٔمً صٍه ثإلؽشثءثس ثٌش٠جػ١ز فٟ طٛسر 

ِشىالس ٚع١جلجس س٠جػ١ز ِضٕٛػز، ٚصؼذ٠ً أٚ إٔشجء إؽشثءثس س٠جػ١ز ؽذ٠ذر ِٓ إؽشثءثس س٠جػ١ز أخشٜ 

ز ثٌضؼ١ّ١ٍس٠جػ١ز أٚ إؽشثة١ز أوغش ِالةّز ٌٍضطذ١ك فٟ ثٌّٛثلف ثٌش٠جػ١ز ٚ ثعضشثص١ؾ١زعجدمز ٚثٌضؼشف ػٍٝ 

ٚصذٕٟ ثٌطاللز ثإلؽشثة١ز ػٍٝ أعجط ثٌفُٙ ثإلدسثوٟ  ِمجسٔز ِغ ثإلؽشثة١ز فٟ ثٌش٠جػ١جس ثألخشٜ ثٌّضجفز.

ٌٍش٠جػ١جس  قٛط ثٌقذ٠غز فٟ ػٍُ ثٌش٠جػ١جس فم١مز أْ ثٌفُٙ ثإلدسثوٌٍٟش٠جػ١جس . ٚصذػُ ٔضجةؼ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذ

 أِش فجعُ فٟ ص١ّٕز ثٌىفجءثس ثإلؽشثة١ز أعٕجء فً ثٌّشىالس ثٌش٠جػ١ز. 

  ٍاإلستزاتُجُحانكفاءج(Strategic competence:) 

ٟٚ٘ ; ثٌمذسر ػٍٝ ط١جغز ثٌّشىالس  ثإلعضشثص١ؾ١زأِج ثٌذؼذ ثٌغجٌظ ِٓ أدؼجد ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٚ٘ٛ ثٌىفجءر 

ثٌش٠جػ١ز ٚصّغ١ٍٙج ٚإ٠ؾجد فً ٌٙج، ٠ٚشثٖ  ثٌذؼغ ِشجدٙجً ٌّج ٠غّٝ دطش٠مز فً ثٌّشىالس ثٌش٠جػ١ز ٚط١جغز 

صٕطٛٞ ػٍٝ فً ِشىٍز س٠جػ١ز فم١م١ز  ثإلعضشثص١ؾ١زُ ثٌش٠جػ١جس، ٚؽذ٠ش دجٌزوش أْ ثٌىفجءر ؼٍىثٌّشىٍز فٟ ص

٠ؾخ ػٍٝ ثٌطالح ٚػغ ّٔٛرػ س٠جػٟ ٌٙج ٌضّغ١ً ع١جق ثٌّشىٍز ثٌش٠جػ١ز ، ٟٚ٘ ِٓ ٔٛع ثٌّشىالس ثٌضٟ 

ِضؼذدر ِٕٙج;  ثعضشثص١ؾ١جسٌٚقً ثٌّشىٍز ثٌش٠جػ١ز  ،ٌٚضقذ٠ذ ثٌؼ١ٍّجس ثٌالصِز ٌٍضٛطً إٌٝ ٔجؽـ ٌٍّشىٍز

سعُ ثٌشىً، ثٌضقمك، ٚثٌضخ١ّٓ، ٚثٌذقظ ػٓ ثٌّٕؾ ، ٚدٕجء ثٌؾذثٚي، ٚ ثٌقً ثٌؼىغٟ ، ٚغ١ش رٌه ِٓ 

ثألخشٜ. ِٚٓ ثٌّؼشٚف أْ ثٌمذسر ػٍٝ فً ِغً ٘زٖ ثٌّشىالس ٘ٛ ؽٛ٘ش صذس٠ظ ِجدر  شثص١ؾ١جسثالعض

ثٌش٠جػ١جس، ٚصط٠ٛش ٘زٖ ثٌمذسثس ٘ٛ ثٌٙذف ٚثٌذغ١ز ثٌضٟ صذسط ِٓ أؽٍٗ ِجدر ثٌش٠جػ١جس، ٚثٌىفجءر 

ٙج ػٍٝ أٔٙج ِٙجسر ٠ٕظش ث١ٌٙج ػٍٝ أٔٙج ١ٌظ دؼذثً ِٓ أدؼجد ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز فمؾ دً ٠ٕظش ث١ٌ ثإلعضشثص١ؾ١ز

ف١جص١ز ٠ؾخ صطذ١مٙج فٟ ؽ١ّغ ِٙجسثس ثٌق١جر ثٌّخضٍفز، فئرث ِج ٚثؽٙز أفذ ثٌضال١ِز ِشىٍٗ ِج ػ١ٍّز، أٚ 

فئٔٗ دقجؽز إٌٝ ِؼشفز و١ف١ز ثٌقً أٚ ثٌضظذٞ ٌٙزٖ ثٌّشىٍز ، فٙٛ دزٌه ٠طذك ثٌذؼذ ثٌغجٌظ س٠جػ١ز ، أٚ ف١جص١ز 

  . (7)ثٌضٟ صغجػذٖ فٟ ٘زٖ ثٌّّٙز ثإلعضشثص١ؾ١زِٓ أدؼجد ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٚ٘ٛ ثٌىفجءر 

   ( ٍاالستذالل انتكُفAdaptive reasoning :) 

فٛي ثٌؼاللجس ٚ٘ٛ ثٌذؼذ ثٌشثدغ ِٓ أدؼجد ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٠ٚمظذ دٗ ; ثٌمذسر ػٍٝ ثٌضفى١ش ثٌّٕطمٟ 

ثٌش٠جػ١ز د١ٓ ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّٛثلف ثٌش٠جػ١ز. ٚ٘ٛ دّغجدز ثٌّجدر ثٌالطمز ثٌضٟ صشدؾ وً ثٌؼذجسثس ثٌش٠جػ١ز 

، ٚوزٌه فئْ ثٌضال١ِز ثٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ ثٌضؼ١ٍُٚوزٌه ٘ٛ دّغجدز ثٌذ١ًٌ ٚثٌّذشس ثٌزٞ ٠ٛؽٗ دذؼؼٙج ثٌذؼغ، 

ٚصذش٠ش ِج ٠مِْٛٛ دٗ ِٓ أِٛس أٚ  ًؼ١ٍص٠ّٚىُٕٙ أ٠ؼج  ثالعضذالي ثٌضى١فٟ أْ ٠فىشٚث ِٕطم١جً فٛي ثٌش٠جػ١جس

 إؽشثءثس.

 (انًُىل االَتاجُحproductive disposition:) 

ثٌّٕضؼ ٚ٘ٛ ٠ّغً ثٌذؼذ ثٌخجِظ ِٓ أدؼجد ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز، ٠ٚمظذ دٗ ثإلفغجط  ثالصؾجٖث١ٌّٛي ثإلٔضجؽ١ز أٚ 

دأْ ثٌؾٙذ ثٌّذزٚي فٟ  ثالػضشثفِٚف١ذر أ٠ؼجً، ٚوزٌه  دجال٘ضّجَأٚ ث١ًٌّ إٌٝ ثٌش٠جػ١جس، ِٚؼشفز أٔٙج ؽذ٠شر 

صؼٍّٙج ٠ؤصٟ دغّجس ػج١ٌز، ٚأْ ٠ظٓ فٟ ٔفغٗ أٔٗ ِضؼٍُ فؼجي أٚ ِضؼٍُ ٔشؾ فٟ ثٌش٠جػ١جس، ٚ٘زث ثٌذؼذ ثٌخجِظ 

ِٓ أدؼجد ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٠ضطٍخ فشطجً ِضىشسر ٌإلفغجط دجٌش٠جػ١جس ٚثٌضؼشف ػٍٝ فٛثةذ ثٌّغجدشر أعٕجء 

 فٛثةذ ثإلفغجط دّجدر ثٌش٠جػ١جس ِٚؾجالس ثٌش٠جػ١جس.  ٚصؾشٖ ثٌضؼٍُ ،



 
ٚ٘زٖ ثألدؼجد ثٌخّغز الدذ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن صٛثصْ د١ٕٙج، ٚ٘زث ثٌضٛثصْ ٠ؼضذش أِش فجعُ ٌضذس٠ظ ثٌش٠جػ١جس  

ٚدشثِؼ ثٌضذس٠ظ ثٌفؼجي  دطشق ٔجؽقز ٚفؼجٌز، ٚرٌه وٍٗ ٠ٛطٍٕج إٌٝ ٘ذف ٚثفذ ٚ٘ٛ ثٌضذس٠ظ ِٓ أؽً ثٌفُٙ،

ٝ ثٌضشو١ض ثٌضجَ ػٍٝ دٕجء ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٌذٜ ؽ١ّغ ثٌضال١ِز الع١ّج ثٌضال١ِز ثٌز٠ٓ ٠ّضٍىْٛ ٠ؾخ ػٍ

ثٌفطشٞ ٌزٌه أٚ ثٌضال١ِز ثٌّٛ٘ٛد١ٓ ٚرٌه دّغجػذصُٙ ػٍٝ صط٠ٛش ٘زٖ ثألدؼجد ثٌخّغز ؽ١ّؼٙج ،  ثالعضؼذثد

 صُٙ ث١ِٛ١ٌز. ٚثٌضذس٠خ ػٍٝ صطذ١ك وً ٘زٖ ثألدؼجد فٟ ف١جصُٙ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌش٠جػ١ز دً ٚف١ج

 فٍ انزَاضُاخ؟  يتً َصثح انطانة تارػا   .3

ً فٟ  ٕ٘جن ػذر ػالِجس صؾخ ِالفظضٙج ٚثوضشجفٙج فٟ ثٌطجٌخ أٚ ثٌض١ٍّز فضٝ ٔغضط١غ ٚطفٗ دأٔٗ دجسػج

 ; ٙجػ١ٍثٌش٠جػ١جس ف١ٙج ٔضؼشف 

  ٌٗذ٠ٗ ثٌمذسر  ثٌّؼٕٝ ثٌظق١ـ ٌٍّشىٍز ثٌش٠جػ١ز ثٌضٟ صٛثؽٙٗ، ٚأْ صىْٛإرث ثعضطجع أْ ٠مَٛ دجٌششؿ ٌٕفغ

 ػٍٝ ثٌذقظ دٕفغٗ إل٠ؾجد ثٌقً ثٌّٕجعخ ٌٙج.

  ّٓأْ صىْٛ ٌذ٠ٗ ثٌمذسر ػٍٝ ثٌشؼٛس ٚثإلفغجط دجٌى١ّجس ثٌش٠جػ١ز ٚػاللضٙج دقً ثٌّٛثلف ثٌضٟ صضؼ

 ثٌّشىالس ثٌؼذ٠ذر.

  َٚثٌضؼش٠فجس، ٚثٌٕضجةؼ ثٌّقذدر عجدمجً ٌضٕظ١ُ ٚدٕجء ثٌذشث١٘ٓ ٚثألدٌز ثالفضشثػجسأْ صىْٛ ٌذ٠ٗ ِٙجسر ثعضخذث ،

 ثٌش٠جػ١ز. 

  ًثٌّؼجسف فٟ ِجدر ثٌش٠جػ١جس فٟ  ٗػ١ٍأْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ ثٌّٙجسر ثٌىجف١ز ثٌضٟ صغجػذٖ ػٍٝ صطذ١ك ِج فظ ِٓ

 ف١جصٗ ث١ِٛ١ٌز، ٚفٟ ِؾضّؼٗ ٚفٟ ِىجْ ػٍّٗ.

  ػٕذ فً ثٌّشىالس ال ع١ّج ثٌش٠جػ١ز ِٕٙج. أْ ٠قغٓ ثعضخذثَ ِج صؼٍّٗ ِٓ ٚعجةً ٚأدٚثس 

  ِٗٚغ ألشثٔٗ ٚأفشثد ِؾضّؼٗ.أْ ٠ضّضغ دجٌمذسر ثٌؼج١ٌز فٟ ثٌضٛثطً ثٌذل١ك ٚثٌٕجؽـ ِغ ِؼ١ٍّ 

 .٠ذقظ دّٙجسر ػٓ ّٔؾ أٚ صشو١خ أٚ ػاللجس س٠جػ١ز ؽذ٠ذر 

 .أْ ٠ضؾٕخ صىشثس ثٌؼ١ٍّجس ثٌقغجد١ز ٚأْ ٠ذقظ ػٓ ػ١ٍّجس ٚؽشق ؽذ٠ذر 

  ً  ثٌؼ١ّك،  ٚأْ ٠ىْٛ فش٠ظجً ػٍٝ صٛؽ١ٗ أعتٍز ػ١ّمز. ٌالؽالع أْ ٠ىْٛ ِقذج

  ٞٚدجعضخذثَ ٚثعضشثص١ؾ١جسدجٌىٍّجس ٚثألفىجس ٠ٚذشْٕ٘ٛ ػٍٝ أفىجسُ٘ دجعضخذثَ ٚعجةً  ث٘ضّجِجصٗأْ ٠ذذ ،

 ِظجدس ثٌّؼشفز ثٌّخضٍفز.

 .ُٙ٠ضقٍْٛ دشٚؿ ثٌّشؿ ٚثٌذٙؾز فٟ أوغش أٚلجص 

  .ٌٓذ٠ُٙ سٚؿ ثٌّٕجفغز، ٚثٌشغذز ثٌذثةّز فٟ ثٌضفٛق ػٍٝ ث٢خش٠ 

 . ٠قذْٛ ثٌذقظ ثٌذثةُ ٚثٔشجء ثٌمٛثةُ ٚؽّغ ثٌّؼٍِٛجس 

 ٌخ١جي ثٌخظخ.٠ّضٍىْٛ ثٌضفى١ش ثٌٛثعغ ٚث 

  ٗ(8)وذ١ش دجٌؼٍَٛ ثٌطذ١ؼ١ز، ٚثٌفٍه ٚؽذ١ؼز ثال١ٔغجْ ث٘ضّجٌَذ٠ . 

 يٍ هى انطالب انثارػىٌ فٍ انزَاضُاخ ؟ .4

 :ثٌطالح ثٌذجسػْٛ فٟ ثٌش٠جػ١جس ُ٘ ثٌز٠ٓ           

  ذسط .٠ششؿ ثٌّؼٍُ ثٌال ال ٠ٕظضْٛ دضشو١ض صجَ ػٕذِج 

 ِوٍّز وٍّز  . ًال ٠ٕغخْٛ ثٌششؿ وج 

 ؼْٛ إؽشثءثس لذ٠ّز ٌقً ثٌّشىٍز ثٌؾذ٠ذر.ال ٠غضشؽ 

 .ال ٠ؾٍغْٛ دٙذٚء ثعٕجء فضشر ثٌذسط 

  فٍُٙ ٌّشىالصُٙ.ال ٠مٍذْٚ ثٌّؼٍُ ٚال ثٌضال١ِز ِٓ صِالةُٙ أعٕجء      



 
   

 ياهٍ فىائذ تًُُح انثزاػح انزَاضُح؟ .5

وغ١شر ٟٚ٘ صضطٍخ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؾٙذ ِٓ وً ِٓ  ٌٙج فٛثةذ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز صضطٍخ ثٌضذس٠ظ ثٌفؼجي ، ف١ظ أْ

(، ٌزث 9ثٌّؼٍُ ٚثٌضال١ِز، ٚرٌه دغذخ أْ ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌضشثدطجس صّٕٛ ػٍٝ ِش ثٌضِٓ ٚال صّٕٛ فٟ ٠َٛ ٚثفذ )

ٚرٌه ٌّغجػذر ثٌطالح ػٍٝ  ثعضشثص١ؾٟفئٔٗ ٌضثِج ػٍٝ ثٌّؼٍُ أْ ٠خضجس ثٌّٙجَ ثٌش٠جػ١ز ٌٍض١ٍّز ػٍٝ أعجط 

  دٕجء ثسصذجؽجس د١ٓ ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌؼاللجس ثٌش٠جػ١ز. 

 كُف ًٍَُ انثزاػح انزَاضُح نذي انتاليُذ؟ .6

 ٠ّىٓ رٌه ِٓ خالي ػذر خطٛثس ٟٚ٘ وجٌضجٌٟ;

  ٚثالؽشثءثس ثٌش٠جػ١ز ثٌؾذ٠ذر;ثٌضؼٍُ ثٌفؼجي 

 ;دزي ؽٙذ ألً ِٓ أؽً ثٌضزوش ٌٍّؼٍِٛز 

 ; ص٠جدر ثٌقفع ٚثالعضشؽجع ٚثٌضقظ١ً فٟ ثٌش٠جػ١جس 

 ;صؼض٠ض لذسثس فً ثٌّشىالس ثٌش٠جػ١ز 

 ٠جػ١جس صقغ١ٓ ثالصؾج٘جس ٚث١ٌّٛي ٚثٌّؼضمذثس ٔقٛ ثٌش 

 ٠ّٚىٕٕج ثٌضقذط ػٍٝ وً ػٕظش ِٓ ٘زٖ ثٌؼٕجطش ػٍٝ فذٖ. 

  واالجزاءاخ انزَاضُح انجذَذجنهًفاهُى انتؼهى انفؼال; 

ٙج ِٓ ثٌذشثػز ػٍىثٌفؼجي ٌٍّفج١ُ٘ ٚثالؽشثءثس ثٌش٠جػ١ز ثٌؾذ٠ذر أٚي ثٌفٛثةذ ثٌضٟ ٠ضُ ثٌقظٛي  ثٌضؼ٠ُ١ٍّغً 

 ثٌش٠جػ١ز ٌذٜ ثٌطالح، ٚثٌضؼجًِ ثٌفؼجي ٌٍش٠جػ١جس ِٓ خالي ثعضذػجء صطذ١مجس ٔظش٠جس ثٌضؼٍُ، 

  ٍأجم انتذكز نهًؼهىيح:تذل جهذ أقم ي 

وّج أْ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز صف١ذ فٟ دزي ؽٙذ ألً ِٓ أؽً ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌّؼٍِٛز ٚصزوش٘ج ف١ّج دؼذ دغٌٙٛز 

، طؼٛدجسدجٌشِٛص ٚثٌّفج١ُ٘ ثٌّؼضٌٚز ٠ؼذ ِٓ أوذش ثألش١جء ثٌضٟ صّغً  ثالفضفجظ٠ٚغش، فّٓ ثٌّؼشٚف أْ 

ً ٌٍؼمً أِش ػشٚسٞ ف ً ِٕطم١ج ضٝ ٠غضط١غ ثٌذثسط فّٙٙج عُ ثعضذػجء أعٕجء ثٌّٛثلف ٚأْ صٕظ١ّٙج صٕظ١ّج

ثٌّخضٍفز فٟ فً ثٌّشىالس ٚإ٠ؾجد فٍٛي ٌٍّغجةً ثٌش٠جػ١ز؛ فذّغجي دغ١ؾ ٔؾذ أْ ص١ٍّز ثٌظفٛف ثألٌٚٝ ِٓ 

٠ٚؾذ أٔٗ غ١ش لجدس ػٍٝ ثٌؼذ أٚ ٠ؾضٙذ ِغال  2111; 21ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ٠ؾذ طؼٛدز فٟ أػذثد ثٌؼذ ِٓ 

، عُ ٠ذذأ فٟ صؼ٠ٛغ ِج ال ٠ؼشفٗ دأػذثد ػشٛثة١ز فٕؾذٖ ٠مٛي  41،  31،  21ٕؾذٖ ٠مٛي دطش٠مز ػشٛثة١ز ف

، ٚ٘ىزث ، ٌىٓ ػٕذِج ٔششؿ ٌٗ أْ ٕ٘جن ِج ٠غّٝ دج٢فجد عُ ثٌؼششثس عُ ثٌّتجس عُ أألٌٛف عُ  231، 81، 61

 .(:)ٗػ٠١ٍفُٙ ِج د١ُٕٙ ِٓ ػاللجس ، فئْ ثألِش ٠ظذـ عٙال ٠ٚغ١شث 

  واالستزجاع وانتحصُم فٍ انزَاضُاخ :سَادج انحفظ 

ٔؾذ أ٠ؼج أْ ِٓ فٛثةذ ص١ّٕز ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٌذٜ ثٌضال١ِز ص٠جدر لذسصُٙ ػٍٝ ثٌقفع ٚثٌضزوش ٚثالعضشؽجع، 

ِٚٓ ثٌّؼشٚف أْ ثٌضزوش ٚثعضشؽجع ثٌّؼٍِٛجس ٠ظذـ أ٠غش ػٕذِج ٠ٍّه ثٌض١ٍّز ِفجص١ـ ِٚفج١ُ٘ ٠ٚىْٛ ٌذ٠ٗ 

ؼؼج ثٌذؼغ ف١ظ أٔٗ ٠غضط١غ صى٠ٛٓ ِج ٠شذٗ ثٌشذىز ثٌىذ١شر ِٓ  ثٌّفج١ُ٘ ثٌمذسر ػٍٝ سدؾ ثٌّفج١ُ٘ د

 ثٌّضشثدطز ثٌضٟ صغجػذٖ ػٍٝ ثعضذػجء ثٌّؼٍِٛجس دذلز وذ١شر ٚدغشػز ػج١ٌز.

 



 
 :تؼشَش قذراخ حم انًشكالخ انزَاضُح 

ٟ فً ثٌّشىالس ِٓ أُ٘ ثٌفٛثةذ ٌذٜ ثٌضٟ ٠غضف١ذ ِٕٙج ثٌضال١ِز ِٓ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٟ٘ ; صؼض٠ض لذسثصُٙ ف

فٟ ع١جق س٠جػٟ ِج  ّٙجؼ١ٍصثٌش٠جػ١ز ٌذ٠ُٙ، ٚ فً ثٌّشىالس ثٌٍفظ١ز ٠ضطٍخ ٔمً ثألفىجس ثٌش٠جػ١ز ثٌغجدك 

ِٚٛثلف س٠جػ١ز ؽذ٠ذر ، ٚػٕذِج ٠ضُ صؼ١ّٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌش٠جػ١ز فٟ شذىز عش٠ز دجٌّفج١ُ٘ ٚثٌؼاللجس، فئْ 

وذ١ش، ٚ٘ىزث ٔؾذ ثٌض١ٍّز ٠غضط١غ ِٛثؽٙز ِشجوٍٗ ٚفٍٙج دغٌٙٛز ِضٕج١٘ز  دشىًٕمً ٌذٜ ثٌطالح صضؼضص لجد١ٍز ثٌ

 .(21)ٚد١غش

 : تحسٍُ االتجاهاخ وانًُىل وانًؼتقذاخ َحى انزَاضُاخ 

وّج ٔؾذ أ٠ؼج أْ ٕ٘جن ٚثفذر ِٓ أُ٘ فٛثةذ ص١ّٕز ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٌذٞ ثٌضال١ِز ٚ٘ٛ صقغ١ٓ ثالصؾج٘جس 

ٕذِج صىْٛ ثألفىجس ِفِٙٛز ؽ١ذثً ٚرثس ِؼٕٝ، فئْ ثٌّضؼٍُ ١ّ٠ً ٌضط٠ٛش رثصٗ ٚث١ٌّٛي ٚثٌّؼضمذثس ثٌش٠جػ١ز، فؼ

إ٠ؾجد١جً، ٚصض٠ذ عمضٗ فٟ لذسصٗ ػٍٝ صؼٍُ ٚفُٙ ثٌش٠جػ١جس، ٠ٚضٌٛذ ٌذ٠ٗ شؼٛس ٚثػـ ٠ؼذش ػٕٗ دمٌٛٗ; " ٠ّىٓ 

 أْ أفؼً وزث ٚوزث " ٚال ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ أ٠ز أعذجح ٌٍخٛف ٚال ٌٍمٍك .  

 نًؼهى:خصائص َجة تىافزها فٍ ا 

ٔظً إٌٝ ثٌقذ٠ظ ػٓ ثٌّؼٍُ ، ٚثٌّؼٍُ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌؼَّٛ ِٚؼٍُ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ػٍٝ ٚؽٗ ثٌخظٛص ٌٗ 

، دً ٚسدّج فٟ صقذ٠ذ ِغضمذً ثألِز وٍٙج ؛ ف١ظ أٔٗ ِىٍف دضٕشتز ٚسػج٠ز  ثٌضؼ١ٍُدٚسٖ ثٌُّٙ فٟ ثٌؼ١ٍّز 

ٚثخشثػ ثٌؾ١ً ثٌزٞ دٗ ٠قذد ِظ١ش ثألِز ِٚغضمذٍٙج، ٚ٘ٛ وضٌه ثٌّغؤٚي ػٓ ثعّٓ عشٖٚ ٠ٍّىٛ٘ج ثٌّؾضّغ 

ثالِٗ  ُ دذٚسٖ ثٌّٕٛؽ دٗ ٚ٘ٛ دٚسٖ ثٌضشدٛٞ ثالؽضّجػٟ وّج صأًٌٍِغشٚر ثٌذشش٠ز ، ٌٚىٟ ٠مَٛ وً ِؼٟٚ٘ ث ثال

 ٗػ١ٍٚصذٕٟ  آِجٌٙج ٗػ١ٍثالِٗ ٚصؼٍك  صشصمذٗثْ ٠مذَ ٌٍّؾضّغ ثالٔضجػ ثٌظجٌـ ِٓ ثٌغشٚر ثٌذشش٠ز ثٌزٞ  ؼٍٗف

ِّٙضٗ ف١ظ ٠ؾخ ثْ ٠ؼذ ثٌّؼٍُ  أدثءْ صمذَ ٌٍّؼٍُ وً ِج ٠ؼ١ٕٗ فٟ وً ثِٗ ث ػٍٝثفٍّٙج فٟ ثٌضمذَ ٚثٌشلٟ ، ٚ

 (. 22غٗ ِٓ ثٌٕجف١ز ث١ٌّٕٙز )ثْ ٠ٛثطً ص١ّٕز ٔف ٗػ١ٍثالػذثد ثٌىجًِ وّج ٠ٕذغٟ 

ْٟ ثٌفشص ثٌالثٌزٞ ٠ٛؽٗ ثٌ ٘ٛ ثر ثٌضشد٠ٛزوّج ثْ ثٌّؼٍُ ٌٗ دٚسٖ ثٌٙجَ فٟ ثٌؼ١ٍّز  ٌّٕٛ  صِزض١ٍّز ٠ٚششذُ٘ ٠ٚٙ

 ِٓ ثٌظفجس ِٓ ثّ٘ٙج ;  ذدجٌؼذ٠ثْ ٠ضّضغ  ٗػ١ٍٚثٌض١ٍّز ِؼشف١ٓ ٚػ١ٍّٓ 

 فٟ ثٌضؼٍُ . صال١ِزِٖٙجسر إعجسر سغذش  ٌذ٠ٗأْ صىْٛ   .2

 صؼّٓ رٌه. ثٌضٟ  ثإل٠ؾجد١زدىً ثٌطشق  ثٌضشد٠ٛزأْ ٠ؼًّ ِٓ ثؽً صقم١ك ثال٘ذثف  .3

 ٔمٍٓ . ثٌّؼٍِٛزثالوضشجف دأْ فغُٙ ٚال ٠ٕمً ٌُٙ  ػٍٝأْ ٠غجػذ ثٌض١ٍّز   .4

أْ ٠ٛؽٗ ثٌض١ٍّز فٟ ثٌقظٗ عُ ٠ضشوٗ دؼذ رٌه ٌىٟ ٠ذقظ ٠ٚٛؽذ ثٌقً  .5
) (
. 

 .ثٌخجطزخجص ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌض١ٍّز ثطقجح ثٌّٛث٘خ  أْ ٠ىْٛ ِؼذ ثػذثدً  .6

 ٌضال١ِزٖ . زثٌغ١ىٌٛٛؽ١ ضدجٌخظجةأْ ٠ىْٛ ٍِّجً   .7

 ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌٕفغ١زثٌشٚف١ز ٚ ثٌذذ١ٔز ٚثٌؼم١ٍز  ٌٍضال١ِز عٛثء ثٌّخضٍفزص١ّٕز ثٌؾٛثٔخ  ٝأْ ٠ىْٛ لجدس ػٍ .8

 ٚثٌؾّج١ٌز .

 ٚصىجًِ. ٚثالدضىجسٞ فٟ شّٛالً ى١ش ثالدذثػٟ ص١ّٕز ثٌضف ػٍٝأْ ٠ىْٛ لجدس  .9

 ٚثٌؼٍَٛ ثٌٟ ثٌطالح . ثٌّؼجسفٔمً  ػٍٝأْ ال ٠مضظش دٚسٖ  .:

 . (23)ِّٙضٗ أدثءْٛ رث شخظ١ز ل٠ٛز صغجػذٖ ػٍٝ أْ ٠ى .21

 ٚثٌضؼجْٚ , ٚثٌق٠ٛ١زٚثٌقضَ  ٚثٌّٛػٛػ١ز جٌزوجءد ٠ض١ّضأْ   .22

 أْ ٠ىْٛ رث عّجفٗ فٟ صمذ٠ُ ظشٚف ثالخش٠ٓ ٚدٚثفؼُٙ . .23

 ػج١ٌز ٚعؼز أفك .مجفز عثْ ٠ىْٛ رث  .24



 
 . ز١ثٌخٍمػٍٝ ثٌؼًّ، خج١ٌٓ ِٓ ثٌؼ١ٛح وّج ٠ضٛلغ ثْ ٠ىْٛ طق١ـ ثٌذذْ ٌٗ لذسٖ   .25

 د١ُٕٙ. ثٌفشػ١زثٌٕفغٟ ٚثػ١ٓ دخظجةض ثٌطالح ٚثٌفشٚق  دجالصضثْأْ ٠ىْٛ ِضظفجً   .26

 ثٌضٟ ٠مَٛ دضذس٠غٙج . ثٌذسثع١ز ثٌّجدرِٓ  ِضّىٓأْ ٠ىْٛ  .27

 ثفؼً ثعضخذثَ. ثٌّضٕٛػز ١ّزؼ١ٍثٌض ًثٌٛعجةأْ ٠غضط١غ ثعضخذثَ  .28

 (. 24ٚال طف١ٗ فٟ ص١ّٕز ِٛث٘خ ١ِٚٛي ثٌطالح) ثٌظف١ز ثألٔشطزٚػٟ دم١ّز  ػٍٝأْ ٠ىْٛ  .29

ٚفٟ ثٌٕٙج٠ز ٔؾذ أْ ثٌّؼٍُ ٠ٍؼخ دٚسث ٘جِج فٟ ص١ّٕز ِٙجسثس ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٌذٜ صال١ِزٖ ال ع١ّج صال١ِز 

ثٌؼٍُ ، ِّٚٙج أفشصٔج ِٓ ثٌضمذَ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ فئْ دٚس ثٌّؼٍُ ، ٚأٔٗ ال دذ٠ً ٌٍّؼٍُ ِّٙج صمذَ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز

 . (25)ال ٠ؼٛع ٚال ٠ّىٓ أْ ٔؾذ ٌٗ دذ٠ال

 :دور انًؼهى فٍ اكتشاف وتًُُح انًهاراخ نذي انتاليُذ 

ال شه أْ ٌٍّؼٍُ ثٌذٚس ثألوذش فٟ ص١ّٕز ثٌمذسثس ٌذٜ ثٌضال١ِز ٚثوضشجف ثٌّٛث٘خ ، ٚوزٌه ثدشثص ِٛثؽٓ ثٌمٛر 

ِٚٛثؽٙز ٚثٌضخٍض ِٓ ِٛثؽٓ ثٌؼؼف ٌذٜ صال١ِزٖ، ف١ظ أْ ِٓ أدشص ِغؤ١ٌٚجس ثٌّذسعز دشىً ػجَ ، ، 

ِٚغؤ١ٌٚجس ثٌّؼٍُ دشىً خجص ٟ٘ ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌضال١ِز، ٚثوضشجف ثعضؼذثدثصُٙ ثٌخجطز فٟ ٚلش ِذىش ، 

ثٌىفج٠ز ثٌمظٜٛ  ِٚغجػذصُٙ ػٍٝ ثٌّٕٛ ثٌشجًِ ثٌّضىجًِ ثٌّضٛثصْ ثألدؼجد، ٚففض دثفؼ١ضُٙ ٌٍقظٛي ػٍٝ

 .(26)ُٙ ِٚٛث٘ذُٙ ٌمذسثص

 

 انثحث: َتائج 

أْ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ٠ّىٓ إ٠ؾجد٘ج ٚص١ّٕضٙج ٌذٜ ؽ١ّغ ثٌضال١ِز، ٠ٚىْٛ رٌه أفؼً ٚأٔفغ إرث ِج صُ صذس٠خ  -

 . ُّٙؼ١ٍصثٌضال١ِز ػٍٝ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز ِٓ عٓ ِذىشر ، ٚفٟ ثٌّشثفً ثألٌٚٝ ِٓ 

إٌٝ ث٘ضّجَ ِٓ لذً ثٌّذسعز ِٚٓ لذً ثٌّؼٍُ ٌزث ٠ؾخ ثال٘ضّجَ دجٌّذسعز ، وّج أْ ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١ز صقضجػ  -

٠ؾخ أ٠ؼج ثال٘ضّجَ دجٌّؼٍُ إر أٔٗ طجفخ ثٌذٚس ثألدشص ، ٚ٘ٛ ثٌّٕٛؽ دٗ ثٌضؼجًِ ثٌّذجشش ِغ ثٌض١ٍّز ، 

 ٚثوضشجف ِج ٌذ٠ٗ ِٓ لذسثس ٚص١ّٕضٙج.

ذٖ ػٍٝ ثوضشجف صال١ِزٖ ٚص١ّٕز لذسثصُٙ صغجػ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّؼٍُ ثعضخذثَ أدٚثس ٚؽشق ٚأعج١ٌخ ػ١ٍّز  -

 ٚدشثػضُٙ ثٌش٠جػ١ز.

 ٠ؾخ ثػذثد ثٌّؼٍُ ثػذثدثً ؽ١ذث فٙٛ ٠ضقًّ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌىذشٜ فٟ صقذ٠ذ ِغضمذً ثألِز ِٚغضمذً ثدٕجء٘ج. -

 ثٌؼشد١ز صقضجػ إٌٝ ثٌّض٠ذ ِٓ ثال٘ضّجَ ٌضمَٛ دذٚس٘ج ثٌّٕٛؽ دٙج ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ ِٓ ثٌذلز . ِذثسعٕجثْ  -

٠ٚىْٛ رٌه ثػالٔج  ٌإلسشجدٌألٔظّز فال ٠غضؾ١خ  ثالِضغجيٍٝ ٚؽٗ ثٌؼَّٛ ٠ّمش ثٌّٕط١ز، ٠ٚشفغ ثٌطجٌخ ػ -

 ِٕٗ ػٍٝ ػذَ سػجٖ ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌّذسع١ز ثٌّق١طز دٗ .

ال ٔؾذ ِٓ ثٌطالح أٚ ثٌضال١ِز عٜٛ ثالٌضضثَ ثٌضجَ، ٚثال٘ضّجَ  فئٕٔجأِج فٟ فجٌز ثصذجع أفذ ثألٔظّز ثٌٕجؽقز  -

  ١ّزؼ١ٍثٌضج ثعضطؼٕج ثشذجع سغذجصٗ ثٌذجٌغ ، ف١ظ إٔٔ

 -دض٠جدر دشثػضٗ فٟ صقظ١ٍٗ ثٌذسثعٟ دشىً ػجَ ٚثٌش٠جػٟ ١ّزؼ١ٍثٌض٠ضدثد ثٌطجٌخ عمز فٟ ثٌٕفظ، ٚفذجً ٌٍؼ١ٍّز  -

 .دشىً خجص -ِجدر ثٌش٠جػ١جس

 

 

 

 



 
 

 :انتىصُاخ 

 

دّخضٍف ِشثفٍٙج ، ِٚٓ ثٌّؼشٚف أ٠ؼج أْ دٚس  ١ّزؼ١ٍثٌضال ٠ٕىش أفذ ِٕج ِج ٌٍّؼٍُ ِٓ دٚس ٘جَ فٟ ثٌؼ١ٍّز   -

ثٌّؼٍُ ٠ضدثد أ١ّ٘ز خظٛطجً فٟ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ٚ ثٌّضٛعطز ، إر أْ ٘زٖ ثٌفضشر ِٓ ػّش ثٌض١ٍّز ٟ٘ ثٌضٟ 

 صشىً شخظ١ضٗ ثٌضؼ١ٍّز فٟ ثٌّشثفً ثٌّمذٍز.

 

دثخً ثٌظف ٚدثخً ثٌّذسعز، صشد٠ٛز ؽذ٠ذر ٌض٠جدر فؼج١ٌز ثٌّؼٍُ  ٚثعضشثص١ؾ١جسفٟ وً ٠َٛ ٠ىْٛ ٕ٘جن ؽشق  -

 .ثٌؼظ١ّزِٚضٛثطً فضٟ ٠ىْٛ لجدسث ػٍٝ ثٔؾجص ِّٙضٗ  دٚسٞٚ٘ٛ دقجؽز إٌٝ ص١ّٕز لذسثصٗ ِٚٙجسثصٗ دشىً 

 

ِجصٌٕج فٟ فجؽز وذ١شر ٌض١ّٕز ِٙجسثس ثٌّؼ١ٍّٓ ، ٚصذس٠ذُٙ ػٍٝ ثوضشجف ٚص١ّٕز ثٌذشثػز ثٌش٠جػ١جس ٌذٜ  -

 ؽالدُٙ.

 

ثٌّؼ١ٍّٓ دشىً ػجَ ، ٚثػذثد ِؼٍّٟ ِٚؼٍّجس ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز  دئػذثد٠ؾخ ػٍٝ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثال٘ضّجَ  -

 دشىً خجص.

 

 

 ١ّزؼ١ٍصصٛف١ش ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌضأ١ٍ١٘ز ٌٍّؼٍُ، ٚثؽالػٗ ػٍٝ أُ٘ ِج صُ ثٌضٛطً ث١ٌٗ ِٓ ؽشق ٚٚعجةً  -

 فذ٠غز فضٝ ٠غضط١غ ِٛثوذز ثٌضغ١شثس ثٌضٟ صقذط فٟ ثٌؼجٌُ ِٓ فٌٛٗ.

 

 ثالدقجط ثٌضشد٠ٛز ثٌّخضٍفز الع١ّج فٟ ِؾجي صذس٠ظ ِجدر ثٌش٠جػ١جس.ثٌّض٠ذ ِٓ ثؽشثء  -

ٚسػج٠ز ثٌّؼٍُ ٌٍّٛ٘ٛد١ٓ دجٌّشفٍز ثالدضذثة١ز فٟ ؽ١ّغ ثٌذٚي  ثوضشجفثؽشثء دسثعجس ػٓ دٚس ثٌّؼٍُ فٟ  -

 ثٌؼشد١ز.

 

 ثؽشثء ثدقجط ػٓ دٚس ثٌّؼٍُ فٟ خٍك ثٌّٛث٘خ ثٌؾذ٠ذر ٌذٞ صال١ِز ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز.  -

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 انًزاجغ

 ، صٙجِٗ ٌٍٕشش ;ؽذٖ  2، ؽانفكز انتزتىٌ فٍ رػاَح انًىهىتٍُ َ(.2:92) ٌطفٟ، أفّذ ; (2

ِىضخ ثٌضشد١ز ٌذٚي ثٌخ١ٍؼ ثٌؼشدٟ،  تزتُح انًىهىتٍُ وانتطىَز انتزتىٌ. َ(.3::2)عّجفز، وّجي ;  أدٛ  (3

 ، ثٌش٠جع 53سعجٌز ثٌخ١ٍؼ ثٌؼشدٟ، ع

 وأدوار انًؼهى فٍ يذرسح انًستقثم انتؼهُىيهُح َ(.3116٘ـ(،)2536) ثألعطً، إدشث١ُ٘ ، فش٠جي ، ٠ٛٔظ ;  (4

 ثإلِجسثس ثٌؼشد١ز ثٌّضقذر  -ثٌؼ١ٓ–. دثس ثٌىضجح ثٌؾجِؼٟ 

و١ٍز ثٌضشد١ز، ِطجدغ  ِشوض ثٌذقٛط ثٌضشد٠ٛز، تقىَى اػذاد انًؼهى تكهُاخ انتزتُح. ٘ـ(.2523) ثٌؾ١ش، ع١ٍّجْ;  (5

 ;ثٌش٠جع ؽجِؼز ثٌٍّه عؼٛد

دثس ثٌفىش ٌٍطذجػز ٚثٌٕشش ; ػّجْ،    أسانُة انكشف ػٍ انًىهىتٍُ ورػاَتهى .َ(.3113) فضقٟ;ؽشٚثْ،  (6

 ثالسدْ

 ثألسدْ  . دثس ثٌششٚق ػّجْ،َظزَاخ وتزايج فٍ تزتُح انًىهىتٍُ َ(.:::2) ثٌقشٚح، أ١ٔظ;  (7

 ِشؽغ عجدك   (8

. دثس ثٌٛفجء  ورػاَتهى .خثزاخ ػانًُحانًىهىتىٌ وانًتفىقىٌ : أسانُة اكتشافهى َ(. 3118)ٚ٘ذٗ، دمحم ;   (9

 ٌذ١ٔج ثٌطذجػز ٚثٌٕشش، ثالعىٕذس٠ز; ِظش 

9)  Ally .N: The promotion of Mathematical proficiency in grade 6 mathematics 

classes from UMgungundlovu district in KwaZulu-Natal (master's 

thesis)(2011).Retrieved, from http://hdl.handle.net/10413/5791.  

10) NAEP : .(2003).  What does the NAEP Mathematics Assessment 

Measure? Online at nces.ed.gov/nationsreportcards/mathematics/abilities.Asp  

11) Kilpatrick, J,Swafford,J,&Findell,B. Adding it up : helping children learn 

mathematics . Washington DC: National Academy of sciences National Research 

council. Retrieve from. http//www.nap.edu/catalog/9822.html 

جىاَة تكىٍَ انًؼهى انؼزتٍ فٍ ضىء تحذَاخ انقزٌ انحادٌ َ(. 3111)أدٟ خ١ًٍ، فجد٠ج ;  (23

  ثٌّؤصّش ثٌغجٟٔ فٛي ثٌذٚس ٚثٌّضغ١ش ٌٍّؼٍُ ثٌؼشدٟ فٟ ِؾضّغ ثٌغذ ؽجِؼز أع١ٛؽ وانؼشزٍَ.

 ِشؽغ عجدك   (24

 . دثس ثٌفىش ثٌؼشدٟ ػّجْ; ثألسدْ َظزَح انذكاءاخ انًتؼذدج َ(.3114) ؽجدش، ػذذثٌق١ّذ;  (25

وسثم ػهى َفس انًُى )انطفىنح وانًزاهقح(األسس انُظزَح وانًشكالخ  َ(.3112) أفّذ ; ثٌضػذٟ،  (26

 ثألسدْ-دثس ص٘شثْ، ػّجْ يؼانجتها .

 


